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KURSA KODS∗ VidZPA17

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides tehnoloģiju sistēmas
Kursa nosaukums angliski Environmental technology systems
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Profesionālā maģistra studiju programma Ekotehnoloģijas

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Juris Benders LiepU DIF docenta p.i.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

13

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

3

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Patstāvīgais darbs, kontroldarbs  un eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vides zinātne un pārvalde

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne/ vides pārvaldība
Kursa mērķi Veidot izpratni par vides  tehnoloģijām kā visaptverošu 

vides aizsardzības pasākumu un tehnoloģiju   sistēmu, 
zināšanas   par  vides  inženierijas  un  pārvaldības 
instrumentu   darbību  dažādos  vides  tehnoloģiju 
sektoros,  kā  arī  veidot  izpratni  un  zināšanas  Civilās 
aizsardzības jomā apzinot tehnoloģisko un rūpniecisko 
avāriju pārvaldības aktualitāti.

Kursa uzdevumi
-nodrošināt izpratni par  vides tehnoloģiju sistēmas 
struktūru  un hierarhiju un zināšanas par vides 
inženierijas pamatprincipiem un procesiem 
piesārņojuma samazināšanas, vides monitoringa, vides 
piesārņojuma attīrīšanas un vides atjaunošanas jomās;

-attīstīt  praktiskas  iemaņas  vides  tehnoloģiju 
instrumentu  izstrādei  un  piemērošanai  atbilstoši 
problēmsituācijai; 

- attīstīt kompleksu pieeju vides tehnoloģiju sistēmas 
ietvaram, kā teorētiskam  vides tehnoloģiju alternatīvo 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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risinājumu pamatam;

-veidot izpratni par valsts civilās aizsardzības sistēmu 
un tās  lomu  ārkārtas  situāciju  pārvaldībā  valstī,  t.sk. 
rūpniecisko  un  tehnoloģisko  avāriju  jomā, 
nepieciešamām  rīcībām  ārkārtas  situācijās,  civilās 
trauksmes un apziņošanas sistēmu;

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski -studenti iegūst izpratni par vides tehnoloģiju sistēmas 

struktūru   un  hierarhiju  un  zināšanas  par  vides 
inženierijas  pamatprincipiem  un  procesiem  dažādos 
vides tehnoloģiju sektoros;

-studenti  spēj  izskaidrot  procesus  un  pamatot 
tehnoloģisko  un  pārvaldības  instrumentu  darbību 
piesārņojuma  samazināšanas,  vides  monitoringa, 
piesārņojuma attīrīšanas  un  vides  atjaunošanas  jomās 
atbilstoši problēmsituācijai;

- studenti spēj piemērot kompleksu pieeju vides 
tehnoloģiju sistēmas ietvaram un hierarhijas sistēmai; 

-studenti spēj izskaidrot civilās aizsardzības sistēmas 
darbību valstī,  pamatot nepieciešamās rīcības ārkārtas 
situācijās;

Angliski
-students  obtain  understanding  on  environmental 
technology  system’s  structure  and  hierarchy  and 
knowledge  on  environmental  technology  basic 
principles and processes within various environmental 
technology sectors;

-students are able to explain processes and substantiate
the  operation  of  technological  and  managemental 
instruments within pollution prevention, environmental 
monitoring,  pollution  treatment  and  environmental 
remediation  sectors  according  the  environmental 
problem;

-  students  are  able  to  atjust  a  complex  approach  to 
environmental  technology  system’s  frame  and 
hierarchy;

-  students  are  able  to  explain  the  operation  of  civil 
defence system in country,  substantiate the necessary 
actions for  emergency situations;

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
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latviski
Kurss  veido  izpratni  par  vides   tehnoloģiju  sistēmu, 
kura ietver dažādus  vides aizsardzības pasākumus un 
tehnoloģiskos  līdzekļus,  zināšanas  par  tehnoloģisko 
līdzekļu  darbību  piesārņojuma  samazināšanas,  vides 
monitoringa,  vides  piesārņojuma  attīrīšanas  un  vides 
atjaunošanas jomās, kā arī izpratni un zināšanas Civilās 
aizsardzības jomā.

angliski
Course  obtains  the  understanding  and  knowledge  on 
environmental  technology   system,  which  comprises 
various  environmental  protection  measures  and tools, 
knowledge on operation of technological instruments in 
pollution  prevention,  environmental  monitoring, 
pollution  treatment  and  environmental  remediation 
sectors,  as  well  as,  understanding  and knowledge on 
civil defence. 

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa 
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes 

formas)

Apjoms 
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas 
darbi)

Vides tehnoloģiju koncepcija
Vides tehnoloģiju sistēmas jēdziens un koncepcija 2 1L
Vides tehnoloģiju sistēmas struktūra un hierarhija; 
attīstība un ieviešanas process

4 1L; 1S

Piesārņojuma samazināšana
Piesārņojuma samazināšanas pamatnostādnes un principi
Klimata tehnoloģiju ieguldījums piesārņojuma 
samazināšanā

4 1L; 1S

Tīrākas ražošanas principi un ieviešana ražošanā 2 1L
Vides monitorings
Vides monitoringa struktūra: operacionālā un informatīvā 
daļa, veidi un uzdevumi 

2 1L

Vides monitoringa metožu klasifikācija un pielietojums 2 1L
Vides piesārņojuma attīrīšana
Ūdens piesārņojuma attīrīšanas pamatprincipi 2 1L
Gaisa piesārņojuma attīrīšanas pamatprincipi 2 1L
Ekotehnoloģiju risinājumi vides piesārņojuma attīrīšanā 2 1L
Vides atjaunošana
Bioloģisko, ķīmisko un fizikālo vides atjaunošanas 
pasākumu inženierijas pamatnostādnes

2 1L

Pazemes ūdeņu un  augsnes  attīrīšanas pasākumu 
principiālie soļi; sanācijas pasākumi

2 1L

Civilās aizsardzības pamati
Iespējamās katastrofas,  t.sk. rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās  piesārņojošas avārijas, to sekas; katastrofu 
pārvaldība valstī,  valsts civilās aizsardzības sistēma

 2 1L

Rīcības, civilās trauksmes un apziņošanas sistēma, 
evakuācija  ārkārtas situācijās

4 1L; 1S
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STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
Vides tehnoloģiju pasākumu 

izstrāde
Vides tehnoloģiju instrumentu 

izstrāde adekvāti dotai 
problēmnostādnei

48 Patstāvīgais darbs

Prasības KRP 
iegūšanai

Eksāmens (rakstisks, integrēta rakstura jautājumi) -50%
Patstāvīgais  darbs  (25%) un kontroldarbs  (25%);
Obligāts lekciju apmeklējums.

Mācību 
pamatliteratūra Blumberga A., Blumberga D., Kļaviņš M., Rošā M., Valtere S. Vides tehnoloģijas  (red. 

D.Blumberga), LU Akadēmiskais apgāds: Rīga, 2010. 212 lpp.

Nilsson, L., Persson P.O., Rydén L., Darozhka S., Zaliauskiene A. Cleaner Production – 
Technologies and Tools for Resource Efficient Production.
The Baltic University Press, 2007. 324 pp. Pieejams:
http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-online-library/827-em-2-cleaner-production-
technologies-and-tools-for-resource-efficient-production

Vides tehnoloģijas (lekcija). Pieejams:
http://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/videunilgtspejigaattistiba/
VidZ1000/10.LEKCIJA-Vides_tehnologijas.pdf

Mācību 
papildliteratūra Kļaviņš M., Zaļoksnis J. (red.), Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 

2011. 334 lpp.

Baltic University Urban Forum. Urban Management Guidebook VI
Rebuilding the City. Managing the built environment and Remediation of Brownfields. 
Editor: Dick Urban Vestbro. The Baltic University Press. 2007, 76 pp.
Pieejams: http://www.balticuniv.uu.se/buuf/

Apmācību programma - Tīrāka ražošana Latvijas rūpniecības uzņēmumos. 
Trans-Mond Environment Ltd. LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts, 2000. 163 lpp. 
Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/citi_dokumenti/?doc=4085

Environmental Technology – 13 Swedish solutions. Government offices of Sweden. 2011, 32 
pp. Pieejams: www.regeringen.se/content/1/c6/17/61/39/67ff1a10.pdf 

Civilā aizsardzība. Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam vispārējā un 
profesionālajā izglītībā. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs, 2011. 
81 lpp.; Pieejams: 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/civila_aizsardziba.pdf

Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti

Portāls: Environmental Technologies. Good practice, innovation, research and development
http://technologies.ew.eea.europa.eu/

Portāls: PEER: Environmental Technologies -http://www.peer.eu/research/environmental-
technologies/

Portāls: VIRUMS: Vide, rūpniecība, mēs:  http//www.virums.lv

Environmental Science &   Technology  , ACS Publications   - http//pubs.acs.org/journal/esthag 

Journal of Cleaner Production, Elsevier – http//www.journals.elsevier.com/journal-of-

http://www.google.lv/url?q=http://pubs.acs.org/journal/esthag&sa=U&ei=rf6VUpTDM46IyAPJ3oHoBA&ved=0CCoQFjAC&usg=AFQjCNHGHS8KLNV4hFn1ElGqtWds390c8A
http://www.peer.eu/research/environmental-technologies/
http://www.peer.eu/research/environmental-technologies/
http://technologies.ew.eea.europa.eu/
http://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/videunilgtspejigaattistiba/
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cleaner-production/ 

Kursa izstrādātājs:         J.Benders
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta 

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums


